ประกาศโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนและเงินรายได้สถานศึกษา)
-------------------------------------------ด้ วย โรงเรี ย นท่ า วุ้ง วิท ยาคาร อ าเภอท่ าวุ้ ง จัง หวั ด ลพบุ รี สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๕ มี ค วามประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลทั่ ว ไปเพื่ อ จั ด จ้ า งเป็ น ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว
(เงินอุดหนุนและเงินรายได้สถานศึกษา) จานวน ๒ อัตรา ได้แก่ ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก สังคมศึกษา
จานวน ๑ อั ตรา และ ต าแหน่ งแม่ บ้านประจ าอาคาร ๑ จ านวน ๑ อั ตรา ดัง นั้ น อาศั ยความตามหนั ง สื อ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมาก ที่ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้าง
ชั่วคราว สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึง อาศัยอ านาจตามคาสั่ง สานั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖๒๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง แนว
ทางการสรรหาและบริหารอัตรากาลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนและเงินรายได้
สถานศึกษา) จานวน ๒ อัตรา
๑.๑ ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนวิชาสังคมศึกษา จานวน ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท
๑.๒ แม่บ้านประจาอาคาร ๑ จานวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๖,๐๐๐ บาท
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
๒.๑ ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนวิชาสังคมศึกษา (เงินอุดหนุน)
๒.๑.๑ เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปตามมาตรา ๓๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๑.๒ เป็ นผู้ได้รับวุฒิป ริญ ญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกสัง คมศึกษา และ
จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กาหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติแล้ว และมีใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สาเร็จการศึกษา
/๒.๑.๓ เป็นผู้มี…

๒.๑.๓ เป็ น ผู้มี ใบอนุญ าตประกอบวิ ชาชีพ ครู /ใบอนุ ญ าตการสอน/หรือ หนั ง สื อ
รับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรืออยู่ในระหว่างยื่นขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา
๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒.๑.๔ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๔.๑ สัญชาติไทย
๒.๑.๔.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปี
๒.๑.๔.๓ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ และสุขภาพแข็งแรง
๒.๑.๕ รายละเอียดหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ นี้
๒.๒ แม่บ้านประจาอาคาร (เงินรายได้สถานศึกษา)
๒.๒.๑ เพศหญิง อายุ ๒๐-๒๕ ปีขึ้นไป
๒.๒.๒ ไม่จากัดวุฒิการศึกษา
๒.๒.๓ สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นบุคคลพิการหรือวิกลจริต
๒.๒.๔ ไม่เคยต้องโทษเกี่ยวกับคดีอาญา หรือมีหมายจับหรืออยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดีในความอาญา
๒.๒.๕ มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ รักความสะอาด ระเบียบเรียบร้อย
เสียสละ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
๒.๒.๖ รายละเอียดหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ นี้
๓. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๓.๑ ครูอัตราจ้าง
๓.๑.๑ รูปถ่าย ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๓.๑.๒ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๓.๑.๓ สาเนาใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๓.๑.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๓.๑.๕ สาเนาใบทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๓.๑.๖ ใบรับรองแพทย์
๓.๑.๗ หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่จากสถานศึกษาที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่อยู่
(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๓.๑.๘ สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส
(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
(หนังสือสาเนาทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อรับรอง)
/๓.๒ แม่บ้าน...

๓.๒ แม่บ้านประจาอาคาร
๓.๒.๑ รูปถ่าย ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๓.๒.๒ สาเนาแสดงวุฒิการศึกษา จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สาเนาใบทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ ใบรับรองแพทย์
๓.๒.๖ หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่จากสถานศึกษาที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่อยู่
(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๗ สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส
(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
(หนังสือสาเนาทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อรับรอง)
๔. วัน เวลา และสถานที่ที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องงบประมาณ
และแผนงาน โรงเรี ย นท่ า วุ้ ง วิ ท ยาคาร อ าเภอท่ า วุ้ ง จั ง หวั ด ลพบุ รี ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๓–๑๗ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๓ และ ทางเว็บไซต์ http://www.thawungwittayakarnschool.ac.th/
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร
๖. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
๖.๑ ต าแหน่ ง ครู อั ต ราจ้ า ง จะด าเนิ น การสอบข้ อ เขี ย น สอบสอน และสอบสั ม ภาษณ์
ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียน
ท่าวุ้งวิทยาคาร
๖.๒ ตาแหน่ง แม่บ้านประจาอาคาร จะดาเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียน ท่าวุ้งวิทยาคาร
๗. วิธีการคัดเลือก
๗.๑ ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนวิชาสังคมศึกษา วิธีการดาเนินการคัดเลือกเป็น
๒ วิธีการ
๗.๑.๑ การสอบข้อเขียน
๕๐ คะแนน
- ความรอบรู้ในวิชาเอกสังคมศึกษา
๗.๑.๒ การทดลองสอน
๕๐ คะแนน
- ทดลองสอนในรายวิชาสังคมศึกษา โดยใช้เวลาไม่เกิน ๒๐ นาที
/๗.๑.๓ การสอบ...

๗.๑.๓ การสอบสัมภาษณ์
๕๐ คะแนน
- ประวัติและผลงาน/แฟ้มสะสมผลงาน
- สัมภาษณ์โดยวิธีการสอบถามจากคณะกรรมการ
หมายเหตุ : ๑. การสอบข้อเขียนตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.
๒. การทดลองสอนตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น
๓. การสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก
เตรียมแฟ้มสะสมผลงานเพื่อนาพิจารณาประกอบการคัดเลือก
๗.๒ ตาแหน่ง แม่บ้านประจาอาคาร
๗.๒.๑ การสอบสัมภาษณ์
๑๐๐ คะแนน
- ประวัติการทางาน
- ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพ ในการปฏิบัติงาน
๘. การประกาศรายชื่อและการจัดลาดับที่ผทู้ ่ผี ่านการคัดเลือก
๘.๑ เรียงลาดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย
๘.๒ หากคะแนนตามข้อ ๘.๑ เท่ากันให้เรียงลาดับจากผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก
หมายเหตุ : การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้
โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๓ ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร และทางเว็บไซต์ http://www.thawungwittayakarnschool.ac.th/ โดย
บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นไปเมื่อได้ทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
๙. การทาสัญญาจ้างสาหรับผู้ผ่านการคัดเลือก
ให้ผู้ผ่านการคัด เลือกทั้ง ๒ ตาแหน่ งจะต้องทาสัญ ญาจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ณ โรงเรียน
ท่าวุ้งวิทยาคาร ในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายนรงค์ โสภา)
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
------------------------รายละเอียดหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติของลูกจ้างชั่วคราวในตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา
๑. ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งในวิชาพื้นฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. ปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน
๓. ปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
๔. ประพฤติและปฏิบัติตนเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
๕. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
รายละเอียดหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติของลูกจ้างชั่วคราวในตาแหน่ง แม่บ้านประจาอาคาร
๑. ปฏิบัติงานแม่บ้านประจาอาคาร ๑
๒. ดูแลการเปิด – ปิดอาคาร ๑ ดูแลความเรียบร้อยประตูเข้า – ออกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓. ดู แ ลความสะอาดภายในอาคาร ๑ ความสะอาดพื้ น ความสะอาดห้ อ งกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ห้องสานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล งานนโยบาย และกิจการนักเรียน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องจ
ริยศึกษา และห้องเรียน
๔. ดูแลความสะอาดภายนอกบริเวณอาคาร ๑ และดูแลต้นไม้บริเวณอาคาร ๑ รดน้าต้นไม้ กวาดใบไม้
๕. ปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
๖. ประพฤติและปฏิบัติตนเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
๗. ปฏิบัติตามข้อบังคับการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ในตาแหน่ง แม่บ้าน
ที่จะออกบั งคับ ใช้ ต่อ ไปในภายหน้าโดยเคร่ง ครัด และให้ ถือ ว่ากฎหมาย ระเบี ยบข้อ บัง คั บ ประกาศคาสั่ ง
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของลูกจ้าง
๘. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

